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Lisa Larson – Keramiker

Fråga: Känd keramiker. Svar (tio bokstäver): Lisa Larson – stavat med ett s. Småländska formgivaren 
och keramikern Lisa Larson blev så välkänd i folkhemmet att hon till och med förekom i korsord. Nu 
har hon varit verksam i mer än sex decennier och har gjort säljsuccé i Japan!

Efter keramikstudier vid slöjdföreningens skola i Göteborg debuterade Lisa Larson 1955 som 
formgivare vid Gustavsbergs porslinsfabrik, där hon bland andra arbetade med Stig Lindberg. 
Debutserien Lilla zoo med djur i mörkbrunt stengods följdes snart av andra keramiska figurer 
som de folkliga serierna ABC-flickorna och Larsons ungar, och inom några år framstod hon som 
en av Sveriges mest älskade keramiker. Överallt i det svenska folkhemmet, på tv-bänkar och 
vardagsrumsbord, kunde man återfinna de små keramikfigurerna som idag återupptäckts av en 
helt ny publik. 

I början av 80-talet lämnade Lisa Larson Gustavsberg för att arbeta som frilans med uppdrag 
för bland andra Rosenthal och Åhléns. År 1991 återvände hon till Gustavsberg som konstnärlig 
ledare för Keramikstudion. Drygt sextio år efter debuten gör hon nu ny succé, denna gång i 
Japan där hon skördar framgångar med sin godmodiga och humoristiska keramik. Bland annat 
har den lilla tigern, tillverkad vid Keramikstudion Gustavsberg och framtagen lagom till Tigerns 
år 2010, blivit en japansk försäljningssuccé. En liten tiger som bidragit till att Gustavsberg trots 
rådande tider fått nyanställa personal!  Något Lisa Larson själv säger sig inte ens kunnat drömma 
om…

Lisa Larsons sextio år som formgivare firas hösten 2014 med en retrospektiv vandrings-
utställning på varuhuset Matzuya i Tokyo; därefter går den på en årslång turné runt om i landet.

Pressklipp:

”Faktum är att Lisa Larsons keramiska figurer – små människor och djur med en märklig 
förmåga att värma hjärtan utan att bli kitsch – inte lyckats bli omoderna.” Nyhetsbyrån TT

För mer information eller pressbilder kontakta Hanna Johansson, 
hanna.johansson@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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Sextio år efter debuten! ”Jag har inte tid att sluta”, säger Lisa.
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